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RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2580/2001
av den 27 december 2001

om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORD-
NING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artiklarna 60, 301 och 308 i detta,

med beaktande av gemensam ståndpunkt 2001/931/GUSP om
tillämpning av särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terro-
rism (1) som antogs av rådet den 27 december,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande, och

av följande skäl:

(1) Europeiska rådet förklarade vid sitt extra möte den 21
september 2001 att terrorismen är en verklig utmaning
för världen och Europa och att kampen mot terrorismen
skall vara ett prioriterat mål för Europeiska unionen.

(2) Europeiska rådet förklarade att kampen mot finansier-
ingen av terrorismen är en avgörande del av kampen
mot terrorismen, och det anmodade rådet att vidta
nödvändiga åtgärder för att bekämpa varje form av
finansiering av terroristverksamhet.

(3) Förenta nationernas säkerhetsråd beslutade i sin resolu-
tion 1373 (2001) av den 28 september 2001 att alla
stater skulle frysa alla penningmedel och andra finansi-
ella tillgångar eller ekonomiska resurser för personer
som begår eller försöker begå terroristhandlingar eller
som medverkar till eller underlättar att sådana hand-
lingar begås.

(4) Säkerhetsrådet beslutade även att åtgärder skulle vidtas
för att förbjuda att penningmedel och andra finansiella
tillgångar eller ekonomiska resurser görs tillgängliga för
sådana personer och att finansiella tjänster eller andra
relaterade tjänster tillhandahålls dem.

(5) Åtgärder från gemenskapens sida är nödvändiga för att
genomföra GUSP-aspekterna i gemensam ståndpunkt
2001/931/GUSP (2).

(6) Denna förordning är en åtgärd som behöver genomföras
på gemenskapsnivå och som kompletterar de adminis-
trativa och rättsliga förfarandena avseende terroristorga-
nisationer i Europeiska unionen och tredje land.

(7) I denna förordning anses gemenskapens territorium,
under de förutsättningar som anges i fördraget, omfatta
alla territorier tillhörande de medlemsstater på vilka
fördraget är tillämpligt.

(8) För att skydda gemenskapens intressen kan vissa
undantag beviljas.

(9) När det gäller förfarandet för att upprätta och ändra den
förteckning som avses i artikel 2.3 i denna förordning
bör rådet, med beaktande av de särskilda medel för
ändamålet som står till rådsmedlemmarnas förfogande,
självt utöva motsvarande genomförandebefogenheter.

(10) Kringgående av denna förordning bör förhindras med
hjälp av ett lämpligt informationssystem och vid behov
genom korrigerande åtgärder, inbegripet ytterligare
gemenskapslagstiftning.

(11) Medlemsstaternas behöriga myndigheter bör vid behov
ha befogenhet att se till att förordningen efterlevs.

(12) Medlemsstaterna bör anta bestämmelser om vilka
påföljder som skall tillämpas vid överträdelse av bestäm-
melserna i förordningen samt se till att de genomförs.
Dessa påföljder måste vara effektiva, proportionella och
avskräckande.

(13) Kommissionen och medlemsstaterna bör underrätta
varandra om de åtgärder som vidtas enligt denna förord-
ning och om andra relevanta uppgifter som de förfogar
över i samband med förordningen.

(14) Den förteckning som avses i artikel 2.3 i denna förord-
ning får omfatta personer och enheter förknippade eller
förbundna med tredjeländer samt personer och enheter
som på annat sätt står i fokus för GUSP-aspekterna i
gemensam ståndpunkt 2001/931/GUSP. För antagandet
av bestämmelser i denna förordning som gäller de
senare fastställs i fördraget inga andra befogenheter än
de som anges i artikel 308.

(15) Europeiska gemenskapen har redan genomfört FN:s
säkerhetsråds resolutioner 1267(1999) och 1333(2000)
genom att anta förordning (EG) nr 467/2001 (3), genom
vilken vissa personers och gruppers tillgångar fryses, och
därför omfattas inte dessa personer och grupper av den
här förordningen.

(1) Se sidan 93 i detta nummer av EGT.
(2) Yttrandet avgivet den 13 december 2001 (ännu ej offentliggjort i

EGT). (3) EGT L 67, 9.3.2001, s. 1.
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I denna förordning används följande beteckningar med de bety-
delser som här anges:

1. penningmedel, andra finansiella tillgångar eller ekonomiska
resurser: tillgångar av alla slag, både materiella och immate-
riella, lösa och fasta, oberoende av hur de anskaffats, samt
rättsliga handlingar och instrument av alla slag, även i elekt-
ronisk eller digital form, som utgör bevis på äganderätt till
eller intresse i sådana tillgångar, inbegripet men inte
begränsat till bankkrediter, resecheckar, bankcheckar,
postanvisningar, andelar, värdepapper, obligationer, växlar
och remburser.

2. spärrande av penningmedel, andra finansiella tillgångar eller
ekonomiska resurser: förhindrande av varje flyttning, över-
föring, förändring, användning eller hantering av tillgångar
på ett sätt som skulle leda till en förändring av volym,
belopp, belägenhet, ägandeförhållanden, innehav, art,
bestämmelse eller annan förändring som skulle göra det
möjligt att utnyttja tillgångarna, inbegripet aktieförvaltning.

3. finansiella tjänster: varje tjänst av finansiell art, inbegripet
alla försäkringstjänster och försäkringsrelaterade tjänster
samt alla banktjänster och andra finansiella tjänster (med
undantag av försäkringstjänster) enligt följande:

Försäkringstjänster och försäkringsrelaterade tjänster

i) Direkt försäkring (inbegripet koassurans):

A) Livförsäkring.

B) Skadeförsäkring.

ii) Återförsäkring och retrocession.

iii) Försäkringsförmedling, till exempel mäklarverksamhet
och agenturverksamhet.

iv) Försäkringsrelaterade tjänster såsom konsult-, aktuarie-,
riskprövnings- och skaderegleringstjänster.

Banktjänster och andra finansiella tjänster (med undantag av
försäkringstjänster)

v) Mottagande av depositioner och andra återbetalnings-
bara medel.

vi) Utlåning av alla slag, inklusive konsumentkrediter,
hypotekskrediter, lånekrediter, faktoring och finan-
siering av affärstransaktioner.

vii) Finansiell leasing.

viii) Alla betalnings- och penningförmedlingstjänster, inklu-
sive betal- och kreditkort, resecheckar och bankväxlar.

ix) Borgensförbindelser och garantier.

x) Handel för egen eller annans räkning, på börs, genom
direkthandel eller på annat sätt av följande:

A) Penningmarknadsinstrument (innefattande checkar,
växlar och bankcertifikat).

B) Valutor.

C) Derivatinstrument innefattande, men inte begrän-
sade till, terminer och optioner.

D) Valuta- och ränteinstrument, innefattande sådana
produkter som swappar och framtida räntesäk-
ringsavtal.

E) Värdepapper.

F) Andra överlåtbara rättigheter och tillgångar, inklu-
sive omyntade ädelmetaller.

xi) Medverkan som utställare, garant eller emissionsinstitut
vid utfärdandet av alla slags värdepapper, vare sig
offentligt eller privat, samt andra tjänster med anknyt-
ning till sådan medverkan.

xii) Penninghandel.

xiii) Förvaltning, till exempel medels- eller portföljförvalt-
ning, alla former av fondförvaltning, förvaltning av
pensionsfonder samt förvarings- och notariattjänster.

xiv) Betalnings- och clearingtjänster avseende finansiella till-
gångar, inbegripet värdepapper, derivatinstrument och
andra överlåtbara tillgångar.

xv) Tillhandahållande och överföring av finansiell informa-
tion samt bearbetning av finansiella uppgifter och
därmed förknippad programvara genom leverantörer
av andra finansiella tjänster.

xvi) Rådgivnings- och förmedlingstjänster och andra till
finansiella tjänster relaterade tjänster avseende alla
verksamheter som anges i punkterna v-xv, inbegripet
kreditupplysning och kreditanalys, tillhandahållande av
investeringsunderlag, investeringsrådgivning samt
rådgivning om företagsförvärv, företagsrekonstruktion
och affärsstrategi.

4. I denna förordning avses med terroristhandling den defini-
tion som anges i artikel 1.3 i gemensam ståndpunkt 2001/
931/GUSP om tillämpning av särskilda åtgärder i syfte att
bekämpa terrorism.

5. ägande av en juridisk person, en grupp eller en enhet:
innehav av 50 % eller mer av äganderätten i en juridisk
person, en grupp eller en enhet, eller innehav av ett majori-
tetsintresse i någon eller något av dessa.

6. Med kontroll över en juridisk person, en grupp eller en
enhet avses något av följande:

a) Rätt att utse eller entlediga en majoritet av ledamöterna i
en juridisk persons, en grupps eller en enhets förvalt-
nings-, lednings- eller tillsynsorgan.

b) Att enbart genom utövandet av sin rösträtt ha utsett en
majoritet av de ledamöter i en juridisk persons, grupps
eller enhets förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan
som har innehaft sina poster under innevarande och
föregående räkenskapsår.



SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning 28.12.2001L 344/72

c) Att till följd av ett avtal med andra aktieägare eller
medlemmar i en juridisk person, en grupp eller en enhet
ensam kontrollera en majoritet av aktieägarnas eller
medlemmarnas rösträtter i den juridiska personen eller
enheten eller organet.

d) Rätt att utöva ett bestämmande inflytande över en juri-
disk person, en grupp eller en enhet enligt ett avtal med
den juridiska personen, gruppen eller enheten, eller
enligt en bestämmelse i dess stadgar, om den lagstiftning
som den juridiska personen, gruppen eller enheten lyder
under tillåter sådana avtal eller bestämmelser.

e) Befogenhet att utöva rätten att utöva ett bestämmande
inflytande i enlighet med d, utan att vara innehavare av
den rätten.

f) Rätt att använda alla eller delar av en fysisk persons, en
grupps eller en enhets tillgångar.

g) Att leda en juridisk person, en grupp eller en enhet på en
gemensam grund och offentliggöra en sammanställd
redovisning.

h) Att solidariskt dela en fysisk persons, en grupps eller en
enhets ekonomiska förpliktelser eller garantera dessa.

Artikel 2

1. Med undantag för vad som tillåts enligt artiklarna 5 och 6
skall följande gälla:

a) Alla penningmedel, andra finansiella tillgångar och ekono-
miska resurser, som tillhör eller innehas av en fysisk eller
juridisk person, en grupp eller en enhet som finns i den
förteckning som avses i punkt 3 skall frysas.

b) Inga penningmedel, andra finansiella tillgångar eller ekono-
miska resurser får direkt eller indirekt ställas till förfogande
för, eller göras tillgängliga till förmån för, en fysisk eller
juridisk person, en grupp eller en enhet som finns i den
förteckning som avses i punkt 3.

2. Med undantag för vad som tillåts enligt artiklarna 5 och 6
skall det vara förbjudet att tillhandahålla finansiella tjänster till,
eller till förmån för, en fysisk eller juridisk person, en grupp
eller en enhet som finns i den förteckning som avses i punkt 3.

3. Rådet skall enhälligt upprätta, revidera och ändra förteck-
ningen över personer, grupper och enheter, på vilka denna
förordning skall tillämpas i enlighet med bestämmelserna i
artikel 1.4, 1.5 och 1.6 i gemensam ståndpunkt 2001/931/
GUSP. Förteckningen skall bestå av:

i) fysiska personer som begår eller försöker begå, deltar i eller
underlättar genomförandet av terroristhandlingar,

ii) juridiska personer, grupper eller enheter som begår eller
försöker begå, deltar i eller underlättar genomförandet av
terroristhandlingar,

iii) juridiska personer, grupper eller enheter som ägs eller
kontrolleras av en eller flera sådana fysiska eller juridiska
personer, grupper eller enheter som avses i leden i och ii,
eller

iv) fysiska eller juridiska personer, grupper eller enheter som
agerar för eller under ledning av en eller flera sådana fysiska
eller juridiska personer, grupper eller enheter som avses i
leden i och ii ovan.

Artikel 3

1. Det skall vara förbjudet att medvetet och avsiktligt delta i
verksamhet vars syfte eller verkan är att direkt eller indirekt
kringgå artikel 2.

2. Varje uppgift om att bestämmelserna i denna förordning
kringgås eller har kringgåtts skall anmälas till de behöriga
myndigheterna i medlemsstaterna som förtecknas i bilagan och
till kommissionen.

Artikel 4

1. Utan att tillämpliga regler om rapportering, konfidenti-
alitet och tystnadsplikt samt bestämmelserna i artikel 284 i
fördraget åsidosätts, skall banker, andra finansinstitut, försäk-
ringsbolag samt andra organ och personer,

— omedelbart lämna alla uppgifter som underlättar efterlev-
naden av denna förordning, till exempel rörande konton
och belopp som frysts i enlighet med artikel 2 och transak-
tioner som har genomförts i enlighet med artiklarna 5 och
6,

— till de i bilagan angivna behöriga myndigheterna i den
medlemsstat där de är bosatta eller belägna och,

— genom dessa behöriga myndigheter, till kommissionen,

— samarbeta med de behöriga myndigheter som förtecknas i
bilagan vid eventuell kontroll av uppgifterna.

2. Uppgifter som lämnas eller mottas enligt denna artikel
skall användas endast i det syfte i vilket de lämnades eller
mottogs.

3. Uppgifter som kommissionen mottar direkt skall göras
tillgängliga för de berörda medlemsstaternas behöriga myndig-
heter och för rådet.

Artikel 5

1. Artikel 2.1 b skall inte tillämpas på kreditering av
upplupen ränta till frysta konton. Även sådan ränta skall frysas.

2. Medlemsstaternas behöriga myndigheter enligt förteck-
ningen i bilagan får, på villkor som de anser ändamålsenliga för
att förhindra finansieringen av terroristhandlingar, bevilja
särskilda tillstånd för

1. användning av frysta penningmedel för att tillgodose grund-
läggande mänskliga behov avseende en fysisk person som
finns i den förteckning som avses i artikel 2.3 eller dennes
familjemedlemmar, inbegripet bland annat användning för
betalning av livsmedel, läkemedel, ränta eller amortering
avseende familjens bostad samt arvoden och avgifter för
sådan läkarvård av familjen som utförs inom gemenskapen,
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2. betalning med medel från frysta konton av

a) skatter, obligatoriska försäkringspremier samt avgifter för
allmännyttiga tjänster som gas, vatten, el, och telekom-
munikation som betalas inom gemenskapen,

b) betalning av kontoavgifter till ett finansinstitut i gemen-
skapen,

3. betalningar till en person, grupp eller enhet som finns i den
förteckning som avses i artikel 2.3 i samband med avtal,
överenskommelser eller förpliktelser som ingåtts eller
uppkommit före denna förordnings ikraftträdande, förutsatt
att dessa betalningar görs till ett fryst konto inom gemen-
skapen.

3. Ansökan om tillstånd skall inges till den behöriga
myndigheten i den medlemsstat på vars territorium penning-
medlen, de andra finansiella tillgångarna eller de andra ekono-
miska resurserna har frysts.

Artikel 6

1. Trots bestämmelserna i artikel 2, och i syfte att skydda
gemenskapens intressen, vilka inbegriper gemenskapsmedbor-
gares och i gemenskapen bosatta personers intressen, får de
behöriga myndigheterna i en medlemsstat bevilja särskilda till-
stånd för att
— frigöra penningmedel, andra finansiella tillgångar eller

ekonomiska resurser,
— göra penningmedel, andra finansiella tillgångar eller ekono-

miska resurser tillgängliga för personer, grupper eller
enheter som finns i den förteckning som avses i artikel 2.3,
eller

— tillhandahålla finansiella tjänster till sådana personer,
grupper eller enheter

efter samråd med övriga medlemsstater, rådet och kommis-
sionen i enlighet med punkt 2.

2. En behörig myndighet som mottar en ansökan om ett
sådant tillstånd som avses i punkt 1 skall till de behöriga
myndigheterna i de övriga medlemsstaterna enligt förteck-
ningen i bilagan och till rådet och kommissionen anmäla på
vilka grunder den avser att avslå ansökan respektive bevilja ett
särskilt tillstånd, samt lämna uppgift om vilka villkor den anser
måste uppfyllas för att finansiering av terroristhandlingar skall
förhindras.

Den behöriga myndighet som avser att bevilja ett särskilt till-
stånd skall ta vederbörlig hänsyn till de kommentarer som

gjorts inom två veckor av övriga medlemsstater, rådet eller
kommissionen.

Artikel 7

Kommissionen skall ha befogenhet att ändra bilagan på
grundval av uppgifter som lämnas av medlemsstaterna.

Artikel 8

Medlemsstaterna, rådet och kommissionen skall underrätta
varandra om de åtgärder som vidtas i enlighet med denna
förordning och lämna varandra den i samband med förord-
ningen relevanta information som de förfogar över, särskilt
uppgifter som de har mottagit i enlighet med artiklarna 3 och
4 samt uppgifter om överträdelser, problem med verkställig-
heten eller domar som avkunnats av nationella domstolar.

Artikel 9

Varje medlemsstat skall avgöra vilka påföljder som skall före-
skrivas vid överträdelse av bestämmelserna i denna förordning.
Dessa påföljder skall vara effektiva, proportionella och
avskräckande.

Artikel 10

Denna förordning skall tillämpas

1. inom gemenskapens territorium, inbegripet dess luftrum,

2. ombord på varje flygplan och fartyg under en medlemsstats
jurisdiktion,

3. på annan plats på varje person som är medborgare i en
medlemsstat,

4. på varje juridisk person, grupp eller enhet som har bildats
eller instiftats i enlighet med en medlemsstats lagstiftning,

5. på varje juridisk person, grupp eller enhet som bedriver
affärsverksamhet inom gemenskapen.

Artikel 11

1. Denna förordning träder i kraft samma dag som den
offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

2. Kommissionen skall inom ett från det att denna förord-
ning trätt i kraft lägga fram en rapport om dess effekter och vid
behov lägga fram förslag om ändring av förordningen.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 december 2001.

På rådets vägnar

L. MICHEL

Ordförande
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BILAGA

FÖRTECKNINGAR ÖVER DE BEHÖRIGA MYNDIGHETER SOM AVSES I ARTIKLARNA 3–5

BELGIEN
Ministere des finances
Trésorerie
Avenue des Arts 30
B-1040 Bruxelles
Fax (32-2) 233 75 18

DANMARK
Erhvervsfremmestyrelsen
Dahlerups Pakhus
Langelinie Alle 17
DK-2100 København Ø
Tel. (45) 35 46 60 00
Fax (45) 35 46 60 01

TYSKLAND
— när det gäller frysning av penningmedel:

Deutsche Bundesbank
Wilhelm Eppsteinstr. 14
D-60431 Frankfurt/Main
Tel. (00-49-69)- 95 66

— när det gäller försäkringar:
Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen (BAV)
Graurheindorfer Str. 108
D-53117 Bonn
Tel. (00-49-228)- 42 28

GREKLAND
Ministry of National Economy
General Directorate of Economic Policy
5 Nikis str.
GR-105 63 Athens
Tel. (00-30-1) 333 27 81-2
Fax (00-30-1) 333 27 93

Yπουργείο Εθνικήs Οικονοµίαs
Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικήs Πολιτικήs
Νίκηs 5, 10562 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: (00-30-1) 333 27 81-2
Φαξ: (00-30-1) 333 27 93

SPANIEN
Dirección General de Comercio e Inversiones
Subdirección General de Inversiones Exteriores
Ministerio de Economía
Paseo de la Castellana, 162
E-28046 Madrid
Tel. (00-34) 91 349 39 83
Fax (00-34) 91 349 35 62

Dirección General del Tesoro y Política Financiera
Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capi-
tales
Ministerio de Economía
Paseo del Prado, 6
E-28014 Madrid
Tel. (00-34) 91 209 95 11
Fax (00-34) 91 209 96 56

FRANKRIKE
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Direction du Trésor
Service des affaires européennes et internationales
Sous-direction E
139, rue du Bercy
F-75572 Paris Cedex 12
Tel. (33-1) 44 87 17 17
Fax (33-1) 53 18 36 15

IRLAND

Central Bank of Ireland
Financial Markets Department
PO Box 559
Dame Street
Dublin 2
Tel. (353-1) 671 66 66

Department of Foreign Affairs
Bilateral Economic Relations Division
76–78 Harcourt Street
Dublin 2
Tel. (353-1) 408 24 92

ITALIEN

Ministero dell'Economia e delle Finanze
…

LUXEMBURG

Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur, de la coopéra-
tion, de l'action humanitaire et de la défense
Direction des relations économiques internationales
BP 1602
L-1016 Luxembourg
Tel. (352) 478-1 ou 478-2350
Fax (352) 22 20 48

Ministère des Finances
3 rue de la Congrégation
L-1352 Luxembourg
Tel. (352) 478-2712
Fax (352) 47 52 41

NEDERLÄNDERNA

Ministerie van Financiën
Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke Zaken
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
Nederland
Tel. (31-70) 342 82 27
Fax (31-70) 342 79 05

ÖSTERRIKE

— Artikel 3
Bundesministerium für Inneres — Bundeskriminalamt
A-1090 Wien
Josef-Holaubek-Platz 1
Tel. (+ 431) 313 45-0
Fax ( 431) 313 45-85 290

— Artikel 4
Oestereichische Nationalbank
A-1090 Wien
Otto-Wagner-Platz 3
Tel. + 431) 404 20-0
Fax ( 431) 404 20-73 99

Bundesministerium für Inneres — Bundeskriminalamt
A-1090 Wien
Josef-Holaubek-Platz 1
Tel. (+ 431) 313 45-0
Fax ( 431) 313 45-85 290

— Artikel 5
Oestereichische Nationalbank
A-1090 Wien
Otto-Wagner-Platz 3
Tel. + 431) 404 20-0
Fax ( 431) 404 20-73 99
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PORTUGAL

Ministério das Finanças
Direcção Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais
Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o
P-1100 Lisboa
Tel: (351-1) 882 32 40/47
Fax: (351-1) 882 32 49

Ministério dos Negócios Estrangeiros
Direcção Geral dos Assuntos Multilaterias/Direcção dos Serviços das
Organizações Políticas Internacionais
Largo do Rilvas
P-1350-179 Lisboa
Tel.: (351 21) 394 60 72
Fax: (351 21) 394 60 73

FINLAND

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet
PL 176
SF-00161 Helsinki
Tel. (358-9) 13 41 51
Fax. (358-9) 13 41 57 07 and (358-9) 62 98 40

SVERIGE

— Artikel 3
Rikspolisstyrelsen (RPS)
Box 12256
102 26 Stockholm
Tfn 08-401 90 00
Fax 08-401 99 00

— Artikel 4 och 6
Finansinspektionen
Box 7831
103 98 Stockholm

Tfn 08-787 80 00
Fax 08-24 13 35

— Artikel 5
Riksförsäkringsverket (RFV)
103 51 Stockholm
tfn 08-786 90 00
fax 08-411 27 89

FÖRENADE KUNGARIKET

HM Treasury
International Financial Services Team
19 Allington Towers
London SW1E 5EB
United Kingdom
Tel: (44-207) 270 55 50
Fax: (44-207) 270 43 65

Bank of England
Financial Sanctions Unit
Threadneedle Street
London EC2R 8AH
United Kingdom
Tel. (44-207) 601 46 07
Fax (44-207) 601 43 09

EUROPEISKA GEMENSKAPEN

Commission of the European Communities
Directorate-General for External Relations
Directorate CFSP
Unit A.2/Mr A. de Vries
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles/Brussel
Tel.: (32-2) 295 68 80
Fax: (32-2) 296 75 63
E-mail: anthonius-de-vries@cec.eu.int


